
Monocórdica, a Administração bate na mesma tecla, sem imaginação, pouco à
vontade quando posta em tela sua obrigação de oferecer soluções para os 
graves problemas do país, em que pese a celebração amiga dos espasmos da 
Economia, simples espasmos, isolados, que não podem, realisticamente, ser 
interpretados sequer como início da retomada do crescimento econômico. 
Estamos muito longe disso. Ao samba de uma nota só falta a partitura, à 
reforma da Previdência, face à essencialidade que lhe é atribuída pelo gestor 
econômico, falta o fundamento, indispensável, que não se pode bastar em 
meras alegações, o simples dizer, às vezes, mesmo, em tom de ameaça, 
amenizada, agora, para a declaração de que se não for feita agora terá de sê-lo 
em 2 (dois) anos. Em que se baseia objetivamente tal afirmação? É evidente 
que o país tem em grande valia o que é dito por quem o afirma, mas as 
extensas repercussões de uma reforma profunda da Previdência sobre os 
cidadãos são graves demais para se apoiarem no simples dizer.

De qualquer modo, este não é o momento para reformas profundas como 
essa. Uma Administração provisória é uma Administração provisória, sem 
estofo para tocar no essencial, naquilo que repercute praticamente em toda a 
população. Esperem-se os 2 (dois) anos e a eleição pelo povo dos seus 
representantes diretos, esses sim, habilitados a propor reformas na estrutura 
previdenciária, não sem antes fundamenta-las e justifica-las, que deverão ser 
prévia e amplamente discutidas até obter o aval da Sociedade. Já se disse: O 
que quer haja de ser feito em uma democracia só será bom quando decidido 
pelo povo em livre deliberação.

No ínterim, e no transe em curso, no caso especial da Previdência, a 
Administração já foi instada a apresentar dados, fundamentos, sem qualquer 
reação; sequer toca no assunto ou dele toma conhecimento. Assim, não resta 
à cidadania outra alternativa que não solicitar ao Ministério Público Federal, 
por seu representante com assento no Supremo Tribunal Federal, seja 
requerido junto à Corte através de ação de preceito cominatório apresente o 
Executivo um balanço auditável das contas da Previdência nos últimos 3 (três)
anos, excluídas quaisquer aplicações de valores estranhas à sua natureza e 
finalidade, cujos números sejam de plano verificáveis, sem necessidade de 
explicações, adendos ou justificativas. A competência para tal requerimento 
acomoda-se perfeitamente no Artigo 127, segunda parte, da Constituição 
Federal.

O balanço, claro, cristalino e pertinente da Previdência é a partitura que falta 
ao samba de uma nota só da Administração relativo à rubrica.
____________________


